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Giới thiệu chung về keo trám khe Mapei Silwood 

 Mã sản phẩm: Mapei Silwood 

 Hãng sản xuất: Mapei 

 Nhập khẩu: Italia 

 Đóng gói: Ống 310 ml 

 Dạng tồn tại: Keo dẻo 

 Màu sắc: Đa dạng màu 

 Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

 Cách lưu trữ: Ở trong bao bì còn nguyên ở khu vực khô ráo 

 
Mapei Silwood Keo trám khe gốc acrylic tan trong nước cho sàn gỗ 

Thông số kỹ thuật 
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ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM 

Dạng sản phẩm: 1,75 

Dạng sản phẩm: 86 

Dạng sản phẩm: 700.000 

Dạng sản phẩm: EC1 - Hàm lượng chất thải hữu cơ bay hơi rất thấp 

THÔNG SỐ THI CÔNG (ở +23°C và độ ẩm 50%) 

Khoảng nhiệt độ thi công: Từ +5ºC đến +35ºC 

Thời gian mở: 10-20 phút 

Thời gian chà nhám: Sau 18-24 tiếng. Sau khi chà nhám, sản phẩm có thể được sơn lên. 

Những thông số kỹ thuật và hướng dẫn thi công sản phẩm Mapei Silwood được đúc kết 
từ những kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất của Mapei 

 
Bảng màu sắc 
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Đặc điểm vượt trội của keo trám khe Mapei Silwood 

 Mapei Silwood là keo trám khe không dung môi 

 Là gốc acrylic tan trong nước cho sàn gỗ và sàn laminate 

 Sản phẩm có sẵn nhiều màu tương đồng với rất nhiều loại gỗ thông dụng 

 Đặc trưng của sản phẩm này là tính mềm dẻo 

 Cường độ bám dính tốt và khả năng điền đầy xuất sắc 

 Sau khi khô, Silwood có thể được sơn và chà nhám 

 Rất dễ dàng thi công mang lại hiệu quả cao 

 Thành phần không có chất độc hại, an toàn với con người 

Đặc điểm khi sử dụng keo 

Phạm vi sử dụng của keo trám khe Mapei Silwood 
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Mapei Silwood dùng để trám các khe giữa các sàn gỗ và các khe giữa các loại sàn 
khác nhau khi không có cắt khe 

Khuyến cáo 

 Không thi công Silwood khi nhiệt độ dưới +10ºC 

 Không sử dụng cho ngoại thất 

 Trước khi thi công lót sàn gỗ, lưu ý chọn màu phù hợp nhất có thể 
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Hình ảnh chi tiết 

Hướng dẫn cách thi công keo trám khe gốc acrylic Mapei Silwood  

 Bề mặt thi công phải sạch, khô, không có bụi và các chất gây trơn. 

 Cắt đầu vòi ống keo. Lắp đầu bơm vào ống keo và cắt đầu bơm lệch 45º 
nhằm tạo lỗ tương ứng với kích cỡ khe cần trám 

 Lắp Mapei Silwood vào súng bắn keo để thi công 

 Trong trường hợp sàn được sơn hoặc lót gỗ hoặc các kiểu sàn khác thì phải 
che chắn khu vực trám khe bằng băng dính và phải loại bỏ ngay sau khi thi 
công Silwood. 

 Lượng dùng: Phụ thuộc vào kích thước khe cần trám, tính toán dựa trên tỷ 
trọng của Silwood là 1,75 g/cm³ 

 Vệ sinh sau khi thi công: Dùng nước để lau chùi các vết cần phải loại bỏ khi 
Mapei Silwood chưa khô 
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Phương pháp thi công keo 

Một số lưu ý khi dùng keo trám khe 

 Khi làm phẳng keo trám khe Mapei Silwood vui lòng lưu ý không để bất kì 
dung dịch nào thâm nhập giữa chất trám và cạnh khe. 

 Thông gió không đủ sẽ làm chậm quá trình đông kết. 

 Những sản phẩm sillicon có thể ảnh hưởng xấu đến sự đông cứng cũng như 
tính kết dính của sản phẩm 

 Không được thi công lên bề mặt bê tông đã được phủ lớp phủ không màu 

 Màu sắc có thể sẽ bị phai nhạt khi phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng trực 
tiếp của mặt trời hoặc các hóa chất khác. 

An toàn lao động 

 Mapei Silwood không gây độc hại theo quy định phân loại hợp chất hiện hành 

 Khuyến cáo, nên mang găng tay, kính bảo hộ và tuân thủ các cảnh báo thông 
thường khi xử lý hóa chất 

 Không được ăn uống hay hút thuốc khi dùng 

 Không được hít mùi bụi bẩn quá nhiều 

 không được để keo dính vào mắt mũi và da 

 Nếu dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch 

 Hoặc đến gặp bác sĩ nếu có triệu chứng bất ổn 

 Để tránh xa tầm tay của trẻ em 
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Tổng kho phân phối keo trám khe Mapei 

mailto:Tongkhochongtham24h@gmail.com
https://tongkhochongtham.com/wp-content/uploads/2022/03/tong-kho-phan-phoi-keo-tram-khe-mapei.jpg

